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1) Şekildeki gibi bir milin üzerine Sıkma bağlantı ile bağlanmış olan
manivela kolunun 100 kgf taşımasını istiyoruz. Kolun kayıp
dönmemesi için Civatayı ne kadar bir kuvvetle sıkmalıyız (Daha
teknik ifadeyle civataya uygulanacak ön gerilme yükü nedir?)(Dikkat
civata mili sıkarken esneme noktasından destek alır. L2 ve L3
mesafelerine dikkat edin).

3) Şekilde gibi bir boru mengesi ile bağlanan borunun
dönmemesi için 800 kgf baskı yapmak gerekmektedir. Bu
kuvveti elde edebilmek için mengenenin kolunu ne kadarlık
bir moment ile çevirmemiz gerekir? (Verilenler: Vida dişleri
Trapezdir. d=20 mm. β=300 , h=4 mm, t=2 mm alınız)(Milin
ucu üst çeneye noktasal baskı yapmakta ve yağlanmıştır.
Sürtünme yok kabul edin)

4) Şekildeki gibi içi dolu ve boş mille P=30kW lık güç
n=1000 d/d iletilecektir. Dolu mile kıyasla, içi boş mille
ağırlıktan % kaç kazanırız, mukavemetten % kaç kaybederiz
bulunuz. Mil boyu gerekiyorsa kendiniz alınız.

CEVAPLAR

2) Aynı soru için Civataya
uygulanacak ön gerilme
yükünü (eksenel kuvveti)
2000 N bulduğumuzu
varsayarsak bu yük
altında Civata güvenli
midir? (Civatayı M12,
σem=50 N/mm2 alınız)
(Dikkat civatayı sıkarken
civata mili hem eksenel
hemde burulma yüküne
maruz kalır

5) a) Bir dişliyi mil
üzerine bağlayıp
yataklarken nelere dikkat
edersiniz, şekil çizerek
anlatınız.
b) Bir dişli göbeğini mil
üzerine sıkı geçme ile
bağlayacağız. Mil
üzerinde işlem yapmak
istemiyoruz. Göbek
üzerinde hangi işlemleri
yaparak bağlamayı
tavsiye edersiniz. Şekil
çizerek anlatınız.
c) Bir tren teker çiftini
dönen Aks olarak vagona
yataklamak (bağlamak)
istiyoruz. Düşündüğünüz
tasarımın şeklini çizin.

